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Saúde baseada em evidências

Coordenador de curso da Somiti recebe homenagem

Mavit capacita nova turma

Fisioterapeutas elaboram protocolo

Amib divulga relação de aprovados
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Douglas Barbosa

O médico Fábio Kimura foi agraciado com menção honro-
sa pela Academia Mineira de Medicina (AMM), pela clas-
sificação no ‘Concurso de Excelência Médica - Categoria 
Livros Didáticos’, com o livro ‘Guia de Emergências Trau-
máticas e Clínicas’. O médico Hermes Marcon-
des Loureiro também assina a publicação.

  Fábio Kimura é cirurgião geral, formado pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Tutor do programa de capacitação dos profis-
sionais do SAMU - Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz /Ministério da Saúde. Coordenador do 
curso Emergências Clínicas e Traumáticas pa-
ra Enfermeiros (ECTE) – Somiti. Instrutor do 
ACLS Somiti desde 2009. O ECTE está pro-
gramado para 20 e 21 de fevereiro, em Belo 
Horizonte.

Fábio Kimura, camisa azul, durante 

curso ECTE

Dias 27 e 28 de novembro, em Montes Claros, duas no-
vas turmas concluíram o curso Mavit - Manejo de Vias 
Aéreas e Intubação Traqueal. Durante dez horas os alu-
nos tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos so-
bre o manejo das vias aéreas e o uso dos dispositivos 
para intubação traqueal em diferentes cenários.

Um dos coordenadores do curso, Leandro Pereira, desta-
ca as informações sobre posicionamento do paciente para 
ventilação sob máscara e intubação, uso de laringoscópios, 
estiletes e bougies, trocadores de tubos, Quick Trach, dis-
positivos supra-glóticos, assim como os novos dispositivos 
ópticos. Novas turmas estão programadas para 2016.

Fisioterapeutas de onze hospitais do estado se reuniram, 
dia 30 de novembro, no Hospital Vila da Serra, em Nova 
Lima. Este foi o segundo encontro realizado com o objetivo 
de desenvolver o protocolo institucional de fisioterapia em 
terapia intensiva.  

A coordenadora do Departamento de Fisioterapia da So-
miti, Thaís Falcão, esteve presente. Ela explicou que o do-
cumento é relevante para padronizar o atendimento, ga-
rantindo um atendimento eficiente e organizado, com o 
intuito de aumentar o sucesso da assistência.  

I SIMPÓSIO SOMITI 
DE ATUALIZAÇÃO DO ACLS

DIRETRIZES AHA 2015

4 de dezembro, de 19h às 22h30 
Royal Center Hotel

Rua Rio Grande do Norte, 1015
Savassi - BHConvidado 

Especial: 
Prof. Dr. Sérgio 
Timerman

Ex-alunos dos cursos 
ACLS e BLS Somiti 
têm desconto na 
inscrição.

VALOR DA INSCRIÇÃO: 

Isento - Sócio quite com a Somiti

R$ 30,00 - Participantes do 
ACLS ou BLS com a Somiti

R$ 60,00 - Não sócio

INSCREVA-SE

Para facilitar o aproveitamento do ‘Seminário Interna-
cional Prática em Saúde Baseada em Evidências (PBE), 
os representantes da Sociedade Mineira de Terapia In-
tensiva (Somiti) Ana Maria Magalhães, Daniel Azevedo e 
Maria Aparecida Braga participaram de encontro, dia 28 
último. A proposta era desenvolver e renovar competên-
cias básicas de análise crítica e utilização das evidências 
sobre tratamento, com foco na metodologia GRADE.

Segundo o acadêmico de medicina, José Yago de Souza, 
o tema é essencial. “Não vejo como os colegas de curso 
podem não querer agregar essas ferramentas para me-
lhorar o número de benefícios para o paciente.”

Para Thaiza de Castro, da Santa Casa de Montes Claros, 
o evento é uma oportunidade de atualização, em espe-
cial, para preceptores e professores que necessitam re-
passar conhecimento a seus alunos. As residentes Daia-
na Ferraz e Flávia Eifer também elogiaram a iniciativa. A 
preceptora Sônia Francisca de Souza, do Hospital Militar, 
afirmou que o conteúdo foi didaticamente apresentado 
e com possibilidade de aplicação imediata.
  

Seminário
O Seminário será realizado na sede da Associação Médi-
ca de Minas Gerais (AMMG), de 10 a 12 de dezembro. Os 
temas abordam: ‘Decisões sobre os melhores tratamen-
tos’, “Modernas ferramentas e iniciativas globais para 
a prática do nosso meio’ e ‘Colaboração para integrar 
ensino e cuidado’.

Douglas Barbosa

Arquivo Somiti

Representantes da Somiti integraram equipe em curso de 

saúde baseada em evidências

  A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) 
divulgou as listas dos candidatos aprovados na Prova 
de Título de Especialista em Medicina Intensiva Adulto, 
Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal e   Enfermagem 
Intensiva. As avaliações foram realizadas no dia oito de 
novembro, na Costa do Sauípe (BA).

De Minas Gerais foram aprovados:   Aline Siqueira, Camila 
Armond Isoni, Gustavo Decina, Leandro Pereira Vieira, 
Naiara Borges Santiago, Paula Cristina Ferreira, Raphael 
Campos de Melo Iani, Silvio Leonardo Soares e   Vitório 
Guedes Gomes.

O link com as listas está no site da Somiti. Confira!

Douglas Barbosa

Douglas Barbosa

O enfermeiro Vitório Gomes foi um dos aprovados

Alunos em intubação de pessoa presa nas ferragens, 

decúbito ventral

CONFIRA PROGRAMAÇÃO

Fisioterapeutas se reuniram 
para desenvolver protocolo de 
atuação em terapia intensiva

Agenda de cursos Somiti, faça sua inscrição:
Veja as próximas datas do ACLS

Veja as próximas datas do ACLS EP

Veja as próximas datas do ATLS

Veja as próximas datas do BLS

Veja as próximas datas do CITI

Veja as próximas datas do ECTE 

Veja as próximas datas do FCCS

Veja as próximas datas do MAVIT

Veja as próximas datas do PVMA

Veja as próximas datas do RCP

Veja as próximas datas do TINP 

Veja as próximas datas do USPI

INSCRIÇÕES PARA AS PRÓXIMAS TURMAS

http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/noticias/programacao-seminario.pdf
http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/pt-br/ler/98/seminario-aborda-saude-baseada-em-evidencias
http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/pt-br/ler/110/amib-divulga-relacao-de-aprovados
www.somiti.org.br
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/simposios/i-simposio-somiti-de-atualizacao-do-acls:-diretrizes-aha-2015/1/186
www.periminas.com.br
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ressuscitacao-cardiopulmonar-para-familiares-e-amigos---family-e-friends-rcp-/4/28
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14

